
Protokół Nr XXIV/12 
z XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 16 listopada 2012 r. 

XXIV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 955. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Stanisław Podkowa - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Janusz Galant 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 
4. Pan Janusz Kowalczuk 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 
6. Pan Ryszard Krawczyk 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
9. Pan Dariusz Jacek Radliński 

10. Pan Witold Romaszko 
11. Pani Bożena Ela Skiba 
12. Pan Czesław Marian Skrzyński 
13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
14. Pan Piotr Zawiślak 
15. Pan Jan Krzysztof Teterycz. 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Stanisław Podkowa 
3. Pani Ewelina Droździel 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Elżbieta Kuźma 
6. Pan Piotr Szmidt 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 

Szykuła - Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 

7. Delegacja Rady Rodziców Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
8. Pani Iwona Poznańska 
9. Pani Jadwiga Hereta - Redaktor Tygodnika Zamojskiego. 
10. Sołtysi. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych 
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Iwony Poznańskiej na działalność Dyrektora 
jednostki organizacyjnej Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2012 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do 
obliczenia podatku leśnego na 2013 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych w 
zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od 
podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2013 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 



22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

23. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych 
- dyskusja 

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
25. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał Pan Janusz Kowalczuk 
Przewodniczący Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14, 
co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pan Przewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytał czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 

W sprawie porządku obrad z radnych nikt nie zabierał głosu, 
„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXIV sesji VI 
kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie 
wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 14. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
19 października 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Tomasz Michałuszko - zapytał o oświetlenie przy przystanku w 
Koloni Potoczek. 
Zabierając głos Radny Jan Teterycz - zwrócił się do Wójta o koparkę i naprawę dróg. 
Zabierając głos radny Czesław Skrzyński - prosił o dokończenie równania najgorszego 
odcinka drogi w Bliżowie. 
Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - prosił o uporządkowanie koparką terenu - drogi 
po przeprowadzonym remoncie oświetlenia na osiedlu w Bondyrzu. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący rady - odczytał; 

* Podanie prezesa „NEKON" Sp. z o.o. Jacnia 142, 22-442 Adamów o czasowe, 
począwszy od 1 stycznia 2013 roku, zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo 
powstałego w 2012 roku, budynku gastronomicznego z miejscami noclegowymi, w którym 
Nekon Sp. z o. o. prowadzi działalność pod adresem Jacnia 142. 

* Prośbę pani Iwony Poznańskiej zam. Szewnia Dolna z dnia 8.11.2012r. w sprawie jednej 
wywrotki żużlu na drogę w Szewni Dolnej prowadzącej do jej posesji. 
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* Pismo Izby Wytrzeźwień w Zamościu z dnia 14.11.2012r. dotyczące partycypacji w 
kosztach Izby Wytrzeźwień. 

* Prośbę pani dr Beaty Kozaczyńska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlce z 
dnia 30.10.2012r. w sprawie dofinansowania wystawy oświatowo - edukacyjnej pt. 
„Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci z Zamojszczyzny 
wysiedlonych do dystryktu warszawskiego (1942-1945)" 

Ad.5. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Tomasza Michałuszko - Zarząd Dróg Wojewódzki wykonując budowę drogi 
wojewódzkiej zaplanował oświetlenie przystanków nie pytając o to Gminy, zasypał 
odpływ wody pod drogą dojazdową do Zespołu Szkół w Szewni Górnej. 
Obecnie przysłał Gminie umowę do podpisania na dostarczanie energii do tych lamp. 
Czekamy na odniesienie się Zarządu do naszych rzeczy, o które zwróciliśmy się do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Dla radnego Jana Teterycz - koparka jedna jest wolna, ale jest jeden operator, który drugą 
koparką pracuje przy układaniu kostki. W środę lub w czwartek będziemy mogli wysłać 
koparkę na naprawę dróg. 
Dla radnego Czesława Skrzyńskiego - drogi były remontowane na miarę naszych 
możliwości, w tej chwili jest kamień, ale nie ma czasu, ponieważ wykonujemy drogę z 
kostki. 
Dla radnego Janusza Kowalczuka - jak koparka będzie wolna prace zostaną wykonane. 

Odnosząc się do pisma pani Iwony Poznańskiej - wyjaśnił, że robimy drogi nie tylko w 
Jacni, ale i w Suchowoli. W tym roku zakupiliśmy żużel, którym wyremontowano drogę do 
cmentarza w Bondyrzu. Droga do pani Poznańskiej w roku ubiegłym była równana, 
równane są wszystkie drogi na terenie gminy w miarę posiadanych środków. 

Pan radca udzielił odpowiedzi wyjaśniającej do prośby prezesa „NEKON" Sp. z o.o. 
Jacnia 142, 22-442 Adamów o czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości -
wyjaśnił, że jest taka możliwość zwolnienia z podatku, ale tylko na zasadzie umorzenia 
podatku - decyzja uznaniowa Wójta. 

Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 

Pan Wójt - złożył informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.7. Pani Bożena Skiba członek Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Dyrektora 
jednostki organizacyjnej Gminy odczytała Protokół z posiedzenia Zespołu odbytego w dniu 
2 listopada 2012r, 

W dyskusji głos zabierali; 
Pan Dariusz Palonka przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Szewni 
Górnej - poinformował, że na skargę rodziców zwołał posiedzenie rady rodziców, 
Rodzice byli zdziwienie tymi zarzutami oraz oburzeni tym, że pani Poznańska w imieniu 
rodziców wystąpiła z taką skarga, gdzie nie było podstaw do podania jakichkolwiek 
zarzutów. Rodzice nie mają żadnych uwag do pracy pani dyrektor, a przedstawione zarzuty 
są bezpodstawne. Budżet jest określony, nie ma środków na przebudowę kuchni. 
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Rada rodziców rozważa możliwość wprowadzenia cateringu, a koszty związane z 
utrzymaniem osób obsługi kuchni proponuje przeznaczyć na dofinansowanie do 
wyżywienia dzieci. 
Przedstawione zarzuty są bezpodstawne i szkalują panią dyrektor. 

Radny Piotr Czarnecki - pozytywnie ocenił pracę pani dyrektor Zespołu Szkół w Szewni 
Górnej. 
Pani Iwona Poznańska przedstawiła ilość zatrudnionych oraz zakres wykonywanych prac 
przez pracowników na stołówce w Zespole Szkół w Szewni Górnej. 
Powiedziała, iż pan Palonka wykonuje tylko plecenia pani dyrektor. 
Pani Edyta Cios członek rady rodziców poinformowała, iż przedstawione stanowisko przez 
pana Dariusza Palonkę jest stanowiskiem rady rodziców, a nie pani dyrektor. 
Dla utrzymania zdrowiej sytuacji w szkole rodzice proponują rozważenie możliwości 
wprowadzenia cateringu. 
Pani Poznańska wyraziła sprzeciw wprowadzenia cateringu, gdyż wiąże się to ze 
zwiększeniem wysokości odpłatności. Jest to zastraszanie pracowników kuchni ze strony 
pani dyrektor. 

Zabierając głos Wójt - poinformował, że w sąsiedniej gminie nie ma stołówek, nie mniej 
jednak jest zdania, aby nie likwidować stołówek, ponieważ są tam miejsca pracy. 
Gmina wysłała ksero skargi do Kuratorium, ponieważ w skardze były poruszone sprawy 
wychowawcze. Jeżeli rodzice sami zwracają się o catering, rada gminny nad tą propozycją 
powinna się zastanowić. 

Pani Bożena Skiba przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Iwony 
Poznańskiej na działalność Dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się 3. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pan Wójt udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Na obrady sesji przybył radny Piotr Zawiślak. 
Zabierając głos Józef Nizio sołtys Potoczka - w imieniu mieszkańców Potoczka wyraził 
stanowisko, aby sołectwo Potoczek połączono z sołectwem Suchowola A. 

Pan Stanisław Podkowa przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw -, wstrzymało się 9 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Zabierając głos pan Wójt przedstawił - wyjaśnienie do projektu uchwały, poinformował, 
że organ podatkowy proponuje, obniżenie średniej ceny skupu żyta ustaloną 
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. 
do kwoty 37.00 zł za 1 dt, która stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2013 rok na obszarze gminy. 



Pani Anna Skóra - przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad. 11. Pani Anna Skóra - poinformował, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały. 
Rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 12. Pani Anna Skóra - poinformował, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały. 
Rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 13. Pan Wójt - poinformował, że organ podatkowy proponuje utrzymanie obowiązującej 
uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem nowej uchwały", 
„za" głosowało 15. 

Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 14. Pan Wójt udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały poinformował, że proponuje się nie 
podejmowanie uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 15. Pani Aldona Stroczyńska udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformował, że 
organ podatkowy proponuje utrzymanie obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 16. Pani Aldona Stroczyńska udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformował, że 
organ podatkowy proponuje utrzymanie obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 17. Pani Ewelina Droździel - Szykuła przedstawiła projekt uchwały, poinformowała, że 
organ podatkowy proponuje utrzymanie obowiązującej uchwały. 
Sołtys Józef Nizio - proponował podwyższenia wynagrodzenia za inkaso do 10%. 
Przewodniczący rady zapytał radnych, „kto jest za utrzymaniem obowiązujących 
stawek" 
„za" głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się 1. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 18. Pani Aldona Stroczyńska udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformował, że 
organ podatkowy proponuje utrzymanie obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 
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Ad. 19. Pani Aldona Stroczyńska udzielili wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad.20. Pani Agata Malicka udzielili wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad.21. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad.22. Pan Stanisław Podkowa omówił oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad.23. Pan Przewodniczący Rady - przedstawił informację oraz pisma dotyczące analizy 
oświadczeń majątkowych: 

• Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 16.10.2012r. znak AP/412-107/12. 
9 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 22.X.2012r. IN-
V.414.1021.2012. 
• Przewodniczącego Rady Gminy Adamów z dnia 19.10.2012r. OR.0043.19.2012. 
• Wójta Gminy Adamów z dnia 31.10.2012r. OR.2124.5.2012. 

Ad.24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos Wójt nawiązał do przeprowadzonej rozmowy z radnym panem Janem 
Teterycz dotyczącej rzekomego zapłacenia przez Gminę 2 tys. zł za wymianę rozrządu w 
samochodzie Stilo, przedstawił fakturę za remont samochodu z treści, której wynika, iż 
przeprowadzono remont samochodu w tym wymianę rozrządu, zakup części zamiennych 
potrzebnych do wykonania remontu, oraz że za remont zapłacono 2 tys. zł. 

W dyskusja nad pismem pani Iwony Poznańskiej w sprawie jednej wywrotki żużlu na 
drogę prowadzącą do jej posesji w Szewni Dolnej, głos zabierali: Bożena Skiba, Jan 
Teterycz, Piotr Czarnecki, Dariusz Sołtys. 
Radna Bożena Skiba - proponowała, aby w ramach posiadanych środków i możliwości 
remontować wszędzie drogi. Mieszkańcy z większych skupisk nie domagają się remontu, 
mimo, że taki remont należałoby przeprowadzić. Nie narzekają chcą tylko, aby droga 
była przejezdna. 
Wójt wyjaśnił, że staramy się wszędzie remontować drogi, jeżeli rada zadecyduje, że 
należy zawieść wywrotkę żużla to będzie on zawieziony. 
Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał, „kto jest za tym, aby w miarę możliwości 
i posiadanych środków remontować drogi na terenie całej gminy". 
Za głosowało 15. 
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Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła stanowisko, aby drogi były remontowane w 
miarę możliwości i posiadanych środków na terenie całej gminy. 

Po przeprowadzonej dyskusji nad pismem Izby Wytrzeźwień w Zamościu w sprawie 
dofinansowania do jej utrzymania, Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Zapytał, „ kto jest za przyznaniem kwoty 4 000, 00 zł. na utrzymanie Izby Wytrzeźwień 
w Zamościu", za przyznaniem głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyznała 4 000, OOzł zł. na dofinansowanie do Izby 
Wytrzeźwień w Zamościu. 

W dyskusja nad prośbą pani dr Beaty Kozaczyńska Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny Siedlce w sprawie dofinansowania wystawy oświatowo - edukacyjnej pt. 
„Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci z Zamojszczyzny 
wysiedlonych do dystryktu warszawskiego (1942-1945)", głos zabierali; Wójt, Dariusz 
Sołtys, Jan Teterycz, Skarbnik Gminy. 
W związku z tym, że w piśmie nie określono wysokości dofinansowania, 
przewodniczący rady zaproponował odstąpienie od udzielenia pomocy. 
Zarządził głosowanie, zapytał, kto jest za odstąpieniem od udzielenia pomocy 
finansowej, za głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada odstąpiła od udzielenia pomocy finansowej. 

Wójt poinformował, że planowane jest zatrudnienie informatyka w Urzędzie Gminy, 
prosił o zgłaszanie chętnych do pracy. 

Ad. 13. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XXIV 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 

Stanisław Podkowa 
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